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1. Inleiding 
 

Wat kost het om een woning of kantoor te verduurzamen, wat is de terugverdientijd, welke wet- en 

regelgeving is hiervoor, hoe verzeker je je tegen de gevolgen van klimaatverandering? Duurzaamheid 
is ook in het financiële en juridische beroep een belangrijk thema.  

 

Daarom verzorgt de afdeling Financiën en Recht het vak Duurzaamheid in het beroep voor studenten. 

Bij dit vak gaan de studenten zich een half jaar verdiepen in wat duurzaamheid voor hen en hun 

toekomstige beroep betekent en welke duurzaamheidsdoelen (sustainable development goals) bereikt 

kunnen worden. 
 

Het gaat om in totaal zo’n 500 studenten, deelsfinancieel, deels juridisch georiënteerd.  In periode 3 

concentreren zwe zich op de directe omgeving (thuis, school), in periode 4 kijken ze naar het 

beroepenveld en tijdens de stage maken zij het examen. 

 

2. Project duurzaamheidsanalyse afdelingen en diensten 
 

De afdeling heeft de 200 eerstejaars ((BOL) studenten ingezet om langs alle afdelingen en diensten te 

gaan met de onderstaande vragen 

 

Interviewvragen onderzoek duurzame doelen Koning Willem 1 College 
 
1. Wat verstaat u onder duurzaamheid? Hoe bent u daar persoonlijk mee bezig? 
2. Wat doet uw afdeling nu op het gebied van duurzaamheid? 
3. Waarom is duurzaamheid voor uw afdeling/opleiding wel/niet belangrijk? 
4. Welke duurzaamheidsdoelen (SDG’s) passen het beste bij uw afdeling/opleiding? 
5. Wat zou de afdeling/opleiding kunnen verbeteren op het gebied van duurzaamheid? 
6. Welke kansen liggen er om daarmee aan de slag te gaan? 
7. Welke stappen zijn er nodig om te verduurzamen? 



8. Welke belemmeringen en risico’s zijn er om dit op te pakken? 
9. Wat zou de afdeling kunnen helpen om te verduurzamen? 
10. Als de afdeling een banner krijgt met de belangrijkste SDG’s, welke doelen zou u er dan op willen 
hebben staan? 
  

Het resultaat was dat we nu zicht hebben op wat goed gaat, wat beter kan en welke kansen er liggen 

Bij alle afdelingen en diensten.  

 

 
 

3. De opzet en uitvoering 
 

De eerstejaars(BOL hebben de voorgaandetwee jaar 2019-2021 twee uur in de week burgerschap. 

De eerstejaars werkten in periode 3 aan Project Armoedebestrijding bij Jongeren en bedachten 

creatieve manieren om dit probleem aan te pakken bij leeftijdsgenoten, ook om het schaamtegevoel te 

doorbreken omtrent armoede bij jongeren. (SDG 1)  
 

In periode 4 besteedden zij deze lessen aan een opdracht waarbij ze gingen onderzoeken hoe 

duurzaam zij en hun omgeving zijn en wat er nog verbeterd kan worden. Hier werden de 

SDG's  geïntroduceerd. De gastles van de duurzaamheidscoördinator vormde er een onderdeel van.  

Ter afsluiting van de lessen duurzaamheid hebben alle studenten samen de Duurzaamheid 

Challenge, een online quiz van 40 vragen en een escape room gedaan. Docenten deden hier ook aan 
mee. 

 

 

Vanaf dit schooljaar (2021-2022) is duurzaamheid een apart vak geworden voor periode 3 en 4, 1 uur 

in de week. De lessen bereiden de studenten voor op het examen Duurzaamheid in het beroep tijdens 

de stage in leerjaar 2. De docenten burgerschap vullen dit in. Ze nemen hierbij de SDG's als 
uitgangspunt en geven de studenten een vergelijkbare opdracht als de vorige jaren, maar we stellen 

hogere eisen aan de inhoud.. Zie hoofdsstuk 5 voor de opzet van de lessen. 

 

Tweedejaars (BOL): Werken in het kader van burgerschap (vitaliteit) in periode 3 aan het project 

Minister van Geluk, waarbij ze op zoek gaan naar de definitie en voorwaarden van geluk en 

voorbeelden verzamelen in een portfolio en op basis daarvan een advies uitbrengen aan het college 
van bestuur. Hier wordt niet expliciet de link gelegd met de SDG's, maar die is er wel, natuurlijk. 

 

Tweedejaars BBL: Maken het examen Duurzaamheid in het beroep, waarvoor ze onderzoeken hoe 

duurzaam het leerbedrijf is waar ze werken en wat er verbeterd kan worden. De SDG's maken 

onderdeel uit van dit examen. In de bijlage het examendocument dat we gebruiken. 

 
De tweedejaars werken in periode 4 aan Project Artikel 1 en onderzoeken op een kritische manier hoe 

de gelijkheid in o.a. gender terugkomt in onze maatschappij en wat hier nog verbeterd kan worden.  
(SDG 5). 

 



 

In het kader van het nieuwe KD voor de opleiding Zakelijke dienstverlening werken we dit jaar aan de 

opzet van een doorlopende leerlijn voor duurzaamheid voor de hele opleiding: van de introductie en 

opdrachten in leerjaar 1, het examen Duurzaamheid in het beroep in leerjaar 2 en het project Geluk, 
tot en met samenwerking met studenten Sustainable finance aan onderzoeksprojecten in leerjaar 3 (in 

het kader van doorstroom naar het hbo).  

 

Ook tijdens stages wordt duurzaamheid steeds vaker een onderwerp. Om die reden nemen we het 

examen duurzaamheid ook vanaf volgend schooljaar tijdens de stage af.  

 
Om de afdeling te ondersteunen heeft het team Duurzaamheid het Duurzame Doelen Magneetbord 

ontvangen. Daarmee kunnen de studenten spelenderwijs kennis maken met de 17 VN-doelen voor 

duurzaamheid en een actieplan maken voor het verduurzamen van de afdeling.  

 

 

 
  



4. Lesreeks i.h.k.v. de dag van de duurzaamheid 
 

In het kader van de dag van de duurzaamheid 2022 heeft docent Femke Zwaal het onderstaande in 
LessonUp gezet.  

 

https://www.lessonup.com/nl/lesson/T6KLKSuKJNEaeZtNK?utm_source=app&utm_campaign=shared

-lesson-app&utm_content=1665391652772&utm_medium=shared-link 

 

 

 

https://www.lessonup.com/nl/lesson/T6KLKSuKJNEaeZtNK?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1665391652772&utm_medium=shared-link
https://www.lessonup.com/nl/lesson/T6KLKSuKJNEaeZtNK?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1665391652772&utm_medium=shared-link


 

 



 

 



  
 
 
 
 
  



5. Lesprogramma Duurzaamheid in het Beroep – leerjaar 1 – 
periode 3 en 4 

 
 
Leerdoelen: 
 

- Kennismaking met de basisbegrippen van duurzaamheid, zoals ecologische balans, 
circulariteit, broeikaseffect, people-planet-profit en de VN-ontwikkelingsdoelen voor 
duurzaamheid (SDG’s); 

- Inzicht in de eigen ecologische voetafdruk en mogelijkheden om die te verkleinen; 
- Inzicht in de ambities en activiteiten van het KW1C op hert gebied van duurzaamheid en de 

mogelijkheden om hier aan bij te dragen; 
- Inzicht in het belang van duurzaamheid in het toekomstige beroep en de mogelijkheden om 

hier als beroepsbeoefenaar aan bij te dragen; 
- Voorbereiding op het examen Duurzaamheid in het beroep in leerjaar 2 (tijdens de stage); 

 
 
 Aanpak: 
 

- Studenten bewust maken en enthousiasmeren om op onderzoek uit te gaan naar 
verschillende aspecten van duurzaamheid en oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken; 

- Hele afdeling betrekken en enthousiast maken om te verduurzamen (wat betekent 
duurzaamheid voor mij, mijn vak en de afdeling?) 

- Bedrijven betrekken die willen verduurzamen met concrete vraagstukken 
- Gastsprekers betrekken met goede voorbeelden. 

 
 
Opzet: 
 
Periode 3: Duurzaamheid & ik: introductie, basisbegrippen, eigen voetafdruk, persoonlijke 
ontwikkelingsdoelen op het gebied van duurzaamheid en pitch van analyse en actieplan voor 
bijdrage afdeling ZDV aan duurzaamheidsdoelen KW1C (vergelijkbaar met programma vorig jaar) 
 
Periode 4: Duurzaamheid & mijn beroep: onderzoek naar duurzaamheid in het zakelijke beroep, 
deskresearch en casestudy (elementen van het examen). 
  
Opdrachten en beoordeling: 
 
Periode 3: 
 
Opdracht Duurzaamheid & ik (individueel) – zie bijlage 
Pitch van SWOT-analyse en actieplan (tweetallen) 
 
Periode 4:  
 
Deskresearch koplopers in de sector 
Gastlessen 
Casestudy bedrijven (incl. SWOT- en kosten-batenanalyse) 
Uitwerking businesscase in de vorm van een poster 
Deelname aan Duurzaamheidschallenge (individueel) 
 



6. Casussen voor studenten 
 
Casussen Duurzaamheid in het beroep 
 
1. Afval scheiden  
De afdeling Financiën en Recht/jouw stagebedrijf wil het afval gaan scheiden. Wat is er allemaal voor 
nodig om dit voornemen te laten slagen? Denk verder dan alleen de plaatsing van xx gescheiden 
afvalbakken.  
Maak een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse en verwerk de resultaten in een 
posterpresentatie van deze businesscase. 
 
2. Zonnepanelen  
Het Koning Willem 1 College/jouw stagenbedrijf wil graag zonnepanelen plaatsen op de daken.  
Zoek uit hoeveel zonnepanelen er geplaatst kunnen worden. Zie https://www.zonatlas.nl/start/  
Het elektriciteitsverbruik van de locatie Vlijmenseweg is nu …. Hoeveel zonnepanelen zijn er dan 
nodig? Wat is de terugverdientijd? Heeft het college/het bedrijf recht op subsidie? Is er een 
vergunning nodig? 
 
Maak een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse voor het plaatsen van x zonnepanelen en 
verwerk de resultaten in een posterpresentatie van deze businesscase. 
 
3. Energiebesparing 
In gebouw D van de Vlijmenseweg/bij jouw stagebedrijf is nog geen dubbel/triple glas. Wat kost het 
om dubbel/triple glas aan te brengen en wat levert het op (met de huidige hoge energieprijzen)?  
En wat is het effect van het verlagen van de standaard temperatuur tot 19 graden? 

- Aantal m2 ramen die vervangen moeten worden is … 
- Huidige standaardtemperatuur is … 

 
Maak een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse voor de verschillende besparingsmogelijkheden 
en verwerk de resultaten in een posterpresentatie van deze businesscase. 
 
4. Duurzame kantine 
De kantine van het Koning Willem 1 College/jouw stagebedrijf wil het aanbod verduurzamen. Bedenk 
minimaal twee maatregelen die ze zouden kunnen treffen voor een duurzamer assortiment. 
Maak een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse voor de verschillende mogelijkheden en verwerk 
de resultaten in een posterpresentatie van deze businesscase. 
 
5. Anders reizen 
Het KW1C/jouw stagebedrijf wil medewerkers stimuleren om duurzamer te reizen en overweegt om  
medewerkers een gratis ov-kaart te geven of een (elektrische) fiets. Volgens een enquête van de 
coalitie Anders Reizen (https://www.andersreizen.nu/) woont 41% van de forenzen binnen een straal 
van 10 kilometer van het werk. Het Koning Willem 1 College telt ongeveer 1160 medewerkers.  
Maak een kostenbatenanalyse en een risicoanalyse voor het stimuleren van duurzaam reizen en 
verwerk de resultaten in een posterpresentatie van deze businesscase. 
 
6. Duurzame inzetbaarheid 
In het kader van duurzame inzetbaarheid wil het Koning Willem 1 College/jouw stagebedrijf een 
gezonde leefstijl bevorderen en de medewerkers stimuleren om gezond te eten en te bewegen. 
Bedenk twee stimulerende maatregelen (een voor voeding, een voor beweging) en maak een 
kostenbatenanalyse en een risicoanalyse voor beide voorstellen en verwerk de resultaten in een 
posterpresentatie van deze businesscase. 

https://www.zonatlas.nl/start/
https://www.andersreizen.nu/


 
7. Opvang vluchtelingen op campus Vlijmenseweg 
Het Koning Willem 1 College zet zich in voor de opvang van vluchtelingen in Noordoost Brabant. Zie 
https://www.kw1c.nl/oekraine Gemeente ’s-Hertogenbosch zal in de zomer extra vluchtelingen gaan 
opvangen en is op zoek naar geschikte locaties. Mogelijk is de campus Vlijmenseweg een geschikte 
locatie tijdens de zomermaanden.  
Maak een kostenbatenanalyse en risicoanalyse voor het College van Bestuur voor noodopvang van 
en/of onderwijs aan vluchtelingen verwerk de resultaten in een posterpresentatie van deze 
businesscase. 
 
8. Eigen casus 
Jullie mogen ook een eigen casus inbrengen waarvoor jullie een kostenbatenanalyse en een 
risicoanalyse kunnen uitvoeren. Overleg met de docent of de eigen casus geschikt is. 
 

Stappenplan voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse:  

▪ Analyseer het probleem  

▪ Beschrijf je verbetervoorstel  
▪ Beschrijf wat er gebeurt als het verbetervoorstel niet wordt uitgevoerd  

▪ Maak een overzicht van verwachte kosten  

▪ Maak een overzicht van de verwachte baten  

▪  

Stappenplan voor het uitvoeren van een risicoanalyse :  

▪ Bedenk welke bedreigingen jouw voorstel in de war kunnen schoppen  

▪ Schat de kans in dat deze bedreigingen zich voordoen  

▪ Schat de impact in van de eventuele gevolgen  

▪ Bedenk hoe je de risico’s kunt beperken  

 

De analyses moeten leiden tot een poster met de businesscase.  

 

 
 
De presentatie van een casus 

 

 

 
  

https://www.kw1c.nl/oekraine


7. Lesvoorbeeld 

 
Periode 1.4 
Fase 2 

 
 
Burgerschap 

 

 
   
DOEL  Actieplan Duurzaamheid 

 
Competent  
Intrapersoonlijk 
 
Vaardigheid 
Ondernemendheid 
 
Elementen 
- Initiatief nemen en proactief handelen 
- Kansen zien en kansen nemen 
 
Leerdoelen 
- Onderzoek naar wat duurzaamheid is en 
voor de maatschappij betekent; 
- Reflectie op hoe duurzaam jouw eigen 
gedrag is; 
- Opstellen van actieplan waarmee je de 
duurzaamheid van jezelf en jouw omgeving 
(thuis/school/werk) kunt verbeteren. Je 
beoordeelt dit plan op haalbaarheid. 

 

  
Hoe duurzaam is onze manier van leven? 
Klimaatveranderingen en de coronacrisis dwingen 
ons om hierover na te denken en in actie te komen. 
In de komende weken verdiep jij je in deze vraag en 
ontwikkel je een eigen actieplan. Dit verwerk je in 
een verslag. De opdrachtomschrijving vind je op de 
volgende pagina. 

 
 
Let op!  

Burgerschap is in alle leerjaren een verplicht vak en 
dient minimaal voldaan/voldoende te zijn voor 
diplomering aan het einde van je studie.  
 

 
 

Succes!  
Team Burgerschap 2021-2022 

 
 
 

 

CRITERIA  

 

  



- Deadline = 6 juni 2022   

(inleveren in ELO > Studieroute Skills > 

Burgerschap) 

- Het verslag bevat een titelpagina 
(collage) met je naam, klas en datum, 
inhoudsopgave en bronnenlijst van min. 
5 bronnen. 

- Het verslag telt 750-1000 woorden. 
Gebruik een duidelijke alinea-
indeling/kopjes. 

- Gebruik eigen woorden en controleer je 
spelling en grammatica voordat je het 
verslag inlevert. 

 
 
 

  

 
  



Periode 1.4 
Fase 1 

 
Duurzaamheid & mijn 
beroep 

   

DOEL  Duurzame businesscase 

Competent  
- Intrapersoonlijk 

 In deze periode ga je je verder verdiepen in hoe je 
duurzame verbeteringen tot stand kunt brengen door 
middel van een kosten-batenanalyse en een 
risicoanalyse van een concreet 
duurzaamheidsvraagstuk. 
 
NB. Duurzaamheid in het beroep is een 
examinerend keuzedeel. In periode 1 en 2 van 
leerjaar 2 maak je het examen tijdens je stage.  
Deze skillopdracht is een verplichte 
voorbereiding op dit examen. 
 

 
 
Inlevermoment uiterlijk 17 juni 2022, 23.59 uur. 
 
 

 

 

Vaardigheid 
- Ondernemendheid 

 

 

 

Element 
- Initiatief nemen en proactief handelen 
- Kansen zien en kansen nemen 
- Doorzetten en volhouden 
- Verantwoordelijkheid nemen 

 

 

 

Leerdoelen 
De student; 
- onderzoekt nieuwe mogelijkheden en denkt 

mee over verbetervoorstellen. 
- gebruikt na instructie nieuwe 

analysemodellen. 
- leert van anderen om kansen  

of verbetermogelijkheden  

te zien voor zichzelf of voor het leerbedrijf. 

- kan met hulp aangeven welke kosten en 
opbrengsten de verbetering met zich 
meebrengen en welke dingen er eventueel 
fout kunnen gaan als het verbetervoorstel 
wordt uitgevoerd. 

- houdt zich aan afspraken, rondt taken af en 
luistert naar feedback. 

 

  

CRITERIA   

Eindbeoordeling 

• Je hebt actief deelgenomen aan de lessen en groepsopdrachten. 

• Jullie hebben gezamenlijk een goede analyse en businesscase gemaakt, conform de opdracht.  

• Jullie hebben eventuele problemen en tegenslagen creatief opgelost. 

• Je hebt een goede inhoudelijke reflectie geschreven over wat je geleerd hebt van deze opdracht, 
zowel op het gebied van duurzaamheid als op het gebied van jouw eigen ondernemendheid. 

 
- Alles voldaan = goed 
- Een van de onderdelen niet voldaan = voldoende 
- Twee onderdelen niet voldaan = twijfel 
- Drie of meer onderdelen niet voldaan = onvoldoende  



 
Duurzame businesscase  
In periode 3 heb je verkend wat duurzaamheid inhoudt en wat er op het Koning Willem 1 
College al gebeurt en verbeterd kan worden en welke Sustainable Development Goals 
(Duurzame VN-doelen) daarbij bereikt kunnen worden. 
 
In deze periode ga je je verder verdiepen in hoe je duurzame verbeteringen tot stand kunt 
brengen door middel van een kosten-batenanalyse en een risicoanalyse van een concreet 
duurzaamheidsvraagstuk. Dit is tegelijk een voorbereiding op het examen voor het 
keuzedeel dat je in leerjaar 2 tijdens je stage gaat maken.  
Deze opdracht is een groepsopdracht. Zorg voor een goede taakverdeling en afspraken over 
de samenwerking. 

 
Opdrachtomschrijving: 
In de komende 8 weken bereiden jullie je voor op het examen Duurzaamheid in het beroep 
door te oefenen met verschillende onderdelen daaruit. Jullie maken een kostenbatenanalyse 
en een risicoanalyse voor een concreet duurzaamheidsvraagstuk. En je werkt een 
businesscase (= onderbouwing van het verbetervoorstel) uit in de vorm van een poster.  
 
Planning 
Week 1  (25/4 – 29-4) Introductie 
Uitleg over het examen Duurzaamheid in het beroep.  
Uitleg over de opdracht. 
Opdracht: Vorming van 3- of 4-tallen. 
 
Week 2 (9/5 – 13/5) Koplopers in de sector 
Deskresearch naar koplopers in de financiële of juridische sector op het gebied van 
verduurzaming.  
Opdracht: noteer 3 of 4 bedrijven/organisaties uit jullie toekomstige werkveld die een 
vooraanstaande rol spelen op het gebied van verduurzaming. Geef van elke organisatie een 
voorbeeld. 
 
Week 3 (16/5-20-5) Actuele duurzaamheidsvraagstukken 
Presentatie van mogelijke casussen waar jullie aan kunnen werken. 
Opdracht: Kies een casus uit, formuleer wat het probleem is en waarom jullie dit graag willen 
aanpakken. 
 
Week 4 (23/5 – 27/5) Kostenbatenanalyse en risicoanalyse  
Uitleg wat een kostenbatenanalyse is en wat een risicoanalyse en hoe je die maakt. 
Opdracht: Verdeel de taken: wie maakt de kostenbatenanalyse, wie maakt de risicoanalyse? 
Maak een planning. 
 
Week 5 (30/5 – 3-6) Kostenbatenanalyse en risicoanalyse uitwerken 
Opdracht: Uitwerken kostenbatenanalyse en risicoanalyse aan de hand van de 
analysemodellen. 
 
Week 6 (6-6 – 10-6) Businesscase 
Uitleg wat een businesscases is en hoe je die uitwerkt. 
Opdracht: afronden kostenbatenanalyse en risicoanalyse en begin uitwerken businesscase 
in postervorm.  
De poster moet aan de volgende criteria voldoen: 
- Hij bevat een duidelijke probleemstelling + verbeterdoel;  

- Hij bevat alle onderdelen van een kostenbatenanalyse; 

- Hij bevat alle onderdelen van een risicoanalyse;  



- Gebruik eigen woorden en een correcte spelling en grammatica 

- Gebruik passende illustraties 
- Benoem gebruikte bronnen (minstens 3) 

 
Week 7 (13/6-17/6) Businesscase uitwerken 
Opdracht: afronden businesscase in vorm van poster.  
Inleveren in ELO uiterlijk 17 juni 23.59 uur. 
 
Week 8  (20/6 – 24/6) 
Presentatie van de posters aan elkaar, reflectie op eigen rol in dit project. 
Opdracht: vakinhoudelijke reflectie (over 2 periodes Duurzaamheid). 
 
 
 



 


